
 

 

 

 

 

 

 

CF/88 - Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais 

permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 

República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 

lei e da ordem. 
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 Introdução; 

 Sistema de Proteção Social dos 

Militares; 

 Principais questões; e 

 Conclusões. 
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INTRODUÇÃO 



PREVIDÊNCIA: 

 

 alvo de inevitável e necessária reestruturação; 

 

 Necessidade de viabilizar um sistema equilibrado ao longo 

das próximas décadas; 

 

 mídia transmitindo, em algumas oportunidades, informações 

imprecisas ou incompletas; 

 

MILITARES: 

 

 Desconhecimento da sociedade : 

 

 de nossas especificidades; 

 

 da reestruturação remuneratória em Dez 2000, com 

efeitos para os ativos, inativos e pensionistas. 
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Por que as Forças Armadas não devem 

fazer parte da PEC da Previdência? 
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Fontes: RGPS: Boletim Estatístico da Previdência Social, período de 2003 a 2015; Militares: Boletim Estatístico de 

Pessoal (MPOG), janeiro 2016; e PIB: IPEA 
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“Em verdade, acredito que nem seria correto 

falar-se em regime previdenciário dos militares, 

pois estes simplesmente seguem à inatividade 

remunerada, custeada integralmente pelo 

Tesouro, sem perder a condição de militar. As 

especificidades desta categoria dificilmente 

permitirão a criação de um regime securitário 

atuarialmente viável ...” 
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“(...)Os militares das Forças Armadas têm historicamente 

uma remuneração modesta se levarmos em conta as 

peculiaridades de sua profissão; peculiaridades essas que 

afetam fortemente, como já vimos, sua vida familiar, a 

educação de seus filhos e os impedem de constituir 

patrimônio que lhes permita viver com certa dignidade na 

sua velhice (...) 

“(...) a abordagem deste delicado tema não pode estar 

dissociada das considerações mais gerais e fundamentais, 

que envolvem o próprio Estado brasileiro, sua permanência 

e evolução.” 
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“Uma nação que deseja se projetar no 

cenário internacional precisa saber que 

tem um preço a pagar”. 

 Primeira reunião do Ministro Raul Jungmann com os Oficiais Generais do MD, realizada 
em 13/05/2016. Fonte: http://www.defesa.gov.br/noticias/20762-raul-jungmann-encontra-pela-
primeira-vez-oficiais-generais-do-md (acesso em 30/06/2016) 
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 “....a Constituição da República garante aos 

membros das Forças Armadas um benefício, sem 

contribuição, pois eles estão permanentemente à 

disposição do Estado, em serviço e após a 

reserva....as Forças Armadas não têm sistema de 

Previdência e, portanto, eles não serão incluídos na 

reforma.” 
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Fonte: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,militares-vao-ficar-fora-da-reforma-da-

previdencia,10000067738 



“A vida nas Forças Armadas é repleta 

de sacrifícios pessoais, não só para 

os militares, mas também para seus 

familiares”. 

 
Cerimônia de promoção de Oficiais Generais, realizada em 3/08/2016, no Palácio do Planalto. Fonte: 

http://www.defesa.gov.br/noticias/23216-presiddente-t.emer-cumprimenta-oficiais-generais-no-

palacio-do-planalto 
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SISTEMA DE PROTEÇÃO  SOCIAL   

DOS  MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS 



 Os militares federais nunca tiveram e não têm um 

regime previdenciário estatuído, seja em nível 

constitucional, seja no nível da legislação ordinária. 

 

 O militar contribui, durante toda a sua vida profissional 

e na inatividade, até a sua morte, somente para a Pensão 

Militar. 

 

 O desenvolvimento histórico da legislação brasileira 

sobre pensões militares reforça sempre o sentido da 

constituição de um patrimônio que, após a morte do 

militar, será legado aos seus dependentes.  

13 



14 

O Sistema de Proteção Social dos Militares das 

Forças Armadas é constituído por um conjunto 

integrado de instrumentos legais permanentes e 

interativos, em seus aspectos de remuneração, 

saúde e assistência social, que visam assegurar 

o amparo e a dignidade aos militares das Forças 

Armadas e seus dependentes, haja vista as 

peculiaridades da carreira militar. 
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 Propositalmente, o constituinte não fez menção literal a 

nenhum Regime de Previdência para os militares. 

 

Tal fato não é uma lacuna ou uma omissão da Constituição. 

O legislador optou pelo “silêncio eloquente”.  

 

 O Ministro Luis Roberto Barroso, do STF, resume bem a 

diferença entre “silêncio eloquente”, “lacuna” e “omissão”: 

“Silêncio eloquente é quando você, ao não dizer, está se 

manifestando. Lacuna é quando você não cuidou de uma 

matéria. E omissão é quando você não cuidou tendo o dever 

de cuidar”. 

 

 Por mais de uma vez, o Congresso Nacional refutou a 

existência de um Regime Previdenciário para os militares. 
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A Comissão Especial constituída para a discussão da PEC 338-A/96, sob 

a relatoria do Deputado Werner Wanderer, rejeitou as sugestões de 

referências explícitas à regimes previdenciários próprios dos militares. 

 As EC 18 e 20, ambas de 1998,  com clareza, estabeleceram a separação 

dos militares das Forças Armadas em relação aos servidores públicos, 

inclusive em matéria previdenciária. 

 

  O Dep. José Pimentel, em seu relatório sobre a EC 41/2003, expõe que 

os militares não se vinculam a um regime previdenciário e que as próprias 

peculiaridades da carreira militar inviabilizam a sujeição de seus integrantes 

a um regime de caráter estritamente contributivo.  

 

O Art. 10 da EC 41/2003 afastou os militares das Forças Armadas e seus 

pensionistas da Reforma da Previdência, reconhecendo que os mesmos, 

dada a natureza da função militar, típica função exclusiva de Estado, não 

estariam, a rigor, vinculados a um regime previdenciário. 

 



SERVIDORES 

PÚBLICOS 
MILITARES 

    Servidores públicos e militares: 

  

 Igualmente importantes para o Brasil. 

Diferentes nas peculiaridades de suas atividades.  17 



 Definiu que, por suas especificidades, os militares 

das Forças Armadas não integram a categoria dos 

servidores públicos.  

 

 Alterou o Art. 142 da CF => os membros das 

Forças Armadas são denominados militares. 

 

  Lei disporá sobre: transferência para a 

inatividade; remuneração e peculiaridades da 

carreira militar. 
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Risco de vida (vida disponível para a morte); 

  Sujeição a preceitos rígidos de disciplina e 

hierarquia; 

  Dedicação e atividade (de Estado) exclusivas; 

Proibição de participar de atividades políticas;  

  Proibição de sindicalização e greve;  
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 Ausência do direito a horas extras de trabalho (operações reais, 

serviços de escala, manobras e exercícios no terreno). 

 Movimentações ex-offício e os efeitos colaterais para a família 

(perda de emprego  do cônjuge, troca constante de escolas, etc.). 

 Proibição de acúmulo de empregos.  

 Condições de trabalho distintas (fronteiras, precariedade de 

instalações, falta de horário fixo de trabalho).  

 Exigências típicas dos militares: provas de preparo físico, de tiro 

e de competência profissional para que prossigam em suas 

carreiras. 

 Insalubridade das atividades militares (a ser comprovada por 

meio de estudo científico) 



Pena de morte em caso de guerra (art. 5º CF/88); 

  Não cabimento de habeas corpus para punições 

disciplinares (art. 142/CF/88); 

  Lei penal mais gravosa para os militares (Código 

Penal Militar – Ex: Crimes de deserção, de 

desobediência, etc); e 

 Mitigação do Princípio da Dignidade da pessoa 

Humana: 
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  Art. 1º, inciso III, da CF - Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana: Segundo Luís Roberto Barroso, Ministro 

do STF:  

 “todo homem é um fim em si mesmo, não devendo 

ser funcionalizado a projetos alheios”. 

 

 Caso dos militares: Acontece o contrário. O ser humano 

passa a ser um meio para o Estado atingir seu objetivo de 

Defesa da Pátria e de Garantia da Lei e da Ordem, a fim 

de proporcionar ao Estado as condições para que, toda a 

Sociedade, desfrute do Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 



Estudos realizados pelas FFAA em 2003 e 

revisados em 2016, comprovam que o  tempo 

de serviço do militar é mais gravoso que o do 

civil. As horas trabalhadas em 30 anos de 

serviço militar equivalem, em média, a 

aproximadamente 45 anos de serviço civil. 
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Total de horas adicionais trabalhadas em 30 anos:  29.560 

Total de Anos 

acrescidos 

= 

3695 

252 

=  

14 anos e 8 

meses de 

trabalho 

adicional 

Total  de dias 

acrescidos 

 =  

29.560h 

 8h/dia 

=  

3695 dias 
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HORAS EM SERVIÇO DE ESCALA/ESTADO ** 

Atividades Duração Somatório Anual 
Tempo de Serviço 

Acrescido em 30 anos 

Serviço em dias 

úteis 
1/semana = 16h 

16h x 4 sv/mês x 11 

meses = 704h 
10.560h 

Serviço fim de 

semana 
1/mês = 24h 

24h x 11 meses = 

264h 
3.960h 

TOTAL 40h 968h 14.520h 

HORAS EM EXERCÍCIOS/OPERAÇÕES NO TERRENO * 

Atividades Dias em 30 anos 
Horas no terreno em 

30 anos 

Tempo de Serviço 

Acrescido em 30 anos 

Operação dias 

úteis 
500 16h x 500 = 8.000h 8.000h 

Operação fim de 

semana 
200 24h x 200 = 4.800h 4.800h 

TOTAL 700 12.800h 12.800* 

HORAS EM ATIVIDADES INOPINADAS (Grandes eventos, Ap Org Gov, ACISO, 

Atividades de Ap Humanitário) ** 

Atividades Dias em 30 anos 
Horas no terreno em 

30 anos 

Tempo de Serviço 

Acrescido em 30 anos 

Operação dias 

úteis 
165 16h x 165 = 2.640h 2.640h 

Operação fim de 

semana 
60 24h x 60 = 1.440h 1.440h 

TOTAL 225 4.080h 4.080h* 
* Considerando os primeiros 20 anos    ** Considerando os primeiros 15 anos 

Total de dias 

acrescidos 

= 

31.400h 

8h/dia 

= 

3.925 

Total de anos 

acrescidos 

= 

3.925 

252 

= 

15 anos e 7 

meses de 

trabalho 

adicional 

* Considerado somente os primeiros 20 anos da carreira 

Total de horas adicionais trabalhadas em 30 anos:  31.400 
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HORAS DE OPEAÇÕES MILITARES 

Atividades Dias em 30 anos 
Horas no terreno em 

30 anos 

Tempo de Serviço 

Acrescido em 30 anos 

Operação dias 

úteis 540 16h x 540 = 8.640h 8.640h 

Operação fim de 

semana 150 24h x 150 = 3.600h 3.600h 

TOTAL 690 12.240h 12.240h* 

Total de dias 

acrescidos 

= 

25.792h 

8h/dia 

= 

3.224 

Total de anos 

acrescidos 

= 

3.224 

252 

= 

12 anos e 9 

meses de 

trabalho 

adicional Total de horas adicionais trabalhadas em 30 anos:  25.792 



 

 Defesa Nacional, inclusive contraterrorismo internacional; 

 Defesa Civil em grandes calamidades, inclusive em outros 

países; 

 Assistência social e médica para populações carentes e isoladas 

no território nacional; 

 Diplomacia, por meio de representações, navios e participação 

em Operações de Paz da Organização das Nações Unidas, em 

especial no Líbano e no Haiti; 

 Polícia de fronteiras terrestres, aéreas e marítimas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 



 

 Disponibilidade permanente; 

 Polícia, em situações sensíveis e críticas de segurança pública; 

 Construção de infraestruturas de base, tais como, rodovias, 

hidrovias, aeroportos, canais artificiais, dentre outros; 

 Controle do tráfego aéreo e marítimo; e  

 Garantia da Lei e da Ordem e dos Poderes Constitucionais, em 

última instância. 
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 Momento crucial de mudanças para os militares. 

 

 Suprimiu direitos dos militares sem a devida 

compensação e sem regras de transição. 

 

 Já atingiu: 

 100 % dos ativos; 

 30 % dos inativos; e 

 9 % dos pensionistas. 
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Proventos do posto 
acima na inatividade 

Direito a contribuir p/ 
pensão militar de dois 

postos acima 
Licença Especial 

Contagem do 
tempo em dobro 

da Licença 
Especial não 

gozada para a 
passagem para a 

inatividade 

Acúmulo de duas 
pensões militares 

Pensão para as filhas 

Adicional Tempo de 
Serviço 

Auxílio-moradia 

ANTES 
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Proventos do posto 
acima na inatividade 

Direito a contribuir p/ 
pensão militar de dois 

postos acima 
Licença Especial 

Contagem do 
tempo em dobro 

da Licença 
Especial não 

gozada para a 
passagem para a 

inatividade 

Acúmulo de duas 
pensões militares 

Pensão para as filhas 

Adicional Tempo de 
Serviço 

Auxílio-moradia 

DEPOIS 
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 Instituições seculares => A pensão militar existe desde 1795. 

 

 A partir da CF de 1988 => traz para o mesmo contexto as pensões de 

Ex-combatentes não militares, Lei da Praia, Lei da Borracha, Anistiados 

Políticos, etc. (grupos que nada contribuíram para pensão).  

 

 Ingresso até 2001 e opção por desconto de 1,5% => manutenção do 

direito de deixar a pensão para filha mulher está em extinção.  

 

 Ingresso após 1 Jan 2001 => não tem mais esse direito. 

 

 

 O militar contribui, em média, por 62 anos (82 de expectativa de vida 

– 20 na entrada), enquanto a pensionista recebe o benefício por 9 

anos (87 de expectativa de vida – 78 na viuvez). 
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PRINCIPAIS QUESTÕES 
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 As FFAA  são responsáveis por a 32,5 Bilhões do 

déficit da Previdência?  
NÃO 

 Os militares não fazem parte da previdência. 

 Conforme, o Parecer nº 016/2015, da Advocacia Geral da União, a Nota 

Técnica Conjunta nº 4/2016, do Congresso Nacional e as Ações 

Orçamentárias que financiam os militares inativos e pensionistas de 

militares, as despesas com os militares inativos não são previdenciárias e 

apenas as despesas com pensionistas podem ser associadas ao 

orçamento da seguridade social. Desta forma, com fulcro no princípio da 

legalidade, o valor do déficit relacionado aos militares é de R$ 13,8 

Bilhões. 
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 É correto analisar as despesas de pessoal da União somente 

considerando  as folhas de pagamento inativos e pensionistas?  NÃO 

 As despesas com ativos civis, assim como as despesas com militares 

ativos e inativos são consideradas despesas do orçamento fiscal. 

 As despesas com os inativos civis,  as pensionistas de civis e as 

pensionistas de militares fazem parte do Orçamento da Seguridade 

Social.   

Contudo, considerando que, no final das contas, o Tesouro Nacional é 

quem financia todos os orçamentos, é necessária uma visão sistêmica 

das despesas com pessoal da União. 
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  Os Custos com os militares inativos e pensionistas são 

crescentes?  
NÃO 

Em relação ao passado, os custos com militares inativos e pensionistas 

de militares são decrescentes percentualmente em relação ao PIB. 

Fontes: RGPS: Boletim Estatístico da Previdência Social, período de 2003 a 2015; Militares e 

RPPS: Boletim Estatístico de Pessoal (MPOG), nº 237, janeiro 2016; e PIB: IPEA 
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  Os Custos com as pensões dos militares são crescentes?  NÃO 

Em relação ao futuro, os custos com pensionistas de militares também 

são decrescentes percentualmente em relação ao PIB. 

Fontes: Relatórios Atuariais do RGPS e RPPS do ano de 2016 (PLDO 2017); e PIB: Relatório Atuarial do 

RGPS (PLDO2017) 
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  Os Custos com as pensões de militares são crescentes?  NÃO 

 Após a edição da MP 2.215-10/2001, verifica-se sensível redução da 

parcela suportada pela União para o pagamento das pensões militares 

até o ano de 2053 (R$ 11,52 bi em 2016 contra R$ 8,22 bi em 2050) e 

posterior estabilização. 

Fonte: PLDO2017 
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  Os Custos com os militares inativos e pensionistas de militares 

são crescentes?  
NÃO 

 Deflacionadas, as despesas com os militares são estáveis. 
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 A Reforma de 2001 diminuiu sobremaneira os direitos 

remuneratórios dos militares e dos benefícios pensionais. 

 As Forças Armadas são instituições seculares. Ou seja, a 

quantidade de militares inativos e pensionistas de militares já 

está no seu estágio de maturidade.  

 Ao contrário dos demais setores estatais, os efetivos de 

carreira das Forças Armadas se mantiveram constantes. O 

aumento recente do total do efetivo se deu por meio de 

militares temporários, que não se inativam e não deixam 

pensão. 



43 Fontes: 73/2016-MD. 
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  O militar tem privilégios?  NÃO 

  A  pensão para as filhas foi extinta desde 2001. 

O modelo escolhido para financiar a atração e retenção de pessoas 

para as Forças Armadas, bem como de compensação à abdicação de 

direitos praticada pelo militar em prol do Estado, por meio da 

integralidade e paridade dos inativos. 

 Ademais, o referido modelo demonstra ser bem mais econômico do que 

o modelo adotado para os civis, o que contrasta, sobremaneira, com a 

tese de privilégios para os militares, pois, soa como contraditório o fato de 

um sistema privilegiado ser mais econômico que outro que não é. 
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  O militar tem privilégios?  NÃO 

O que acontece com o militar é exatamente o inverso. O militar se 

sacrifica em prol do Estado, durante toda a sua vida, abrindo mão de seus 

direitos, submetendo-se a especificidades que exigem grande vigor físico 

e  impondo a sua família uma série de restrições e dificuldades.  

Afirmar que o militar brasileiro se inativa precocemente é desconhecer 

as peculiaridades das atividades militares, entre elas o fato comprovado 

de que 30 anos de serviço militar equivalem a 45 anos de serviço civil. 

Também é ignorar a importância do vigor físico para o sucesso de uma 

eventual campanha bélica na defesa de um país continental. 
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  O militar tem privilégios?  NÃO 

 A idade de inativação do militar é uma questão multidisciplinar que não 

tem correlação com o aumento da expectativa de vida da população e por 

isso, também, não deve ser vinculada à questão previdenciária; 

 O principal objetivo de um país possuir Forças Armadas com vigor 

físico diz respeito à capacidade de combate daquela Nação, ou seja, de 

poder de dissuasão, sendo por isso, uma questão que transcende ao 

conceito de receitas e despesas. Trata-se da existência e da permanência 

do Estado Brasileiro; 

  A idade de inativação do militar correlaciona-se com as possibilidades 

de emprego real das Forças Armadas, que por sua vez levam em conta o 

tamanho do território a ser defendido, os diferentes climas e topografias 

desse território e os cenários político-militar, externo e interno, o qual o 

país está inserido. 

 



CONCLUSÕES 



Por que as Forças Armadas não devem 

fazer parte da PEC da Previdência? 

48 



 As regras dos militares resultam das 

especificidades da carreira das Forças Armadas, 

conforme demonstrado ao longo da apresentação. 

 

 Os gastos com os militares mostram-se 

equilibrados ao longo do tempo. 
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 Projeto de vida do militar passa a ser exterior à sua 

consciência. 

 A família do militar também se submete às 

especificidades castrenses. 

A questão não se refere apenas à estimativa de receitas e 

despesas. Reflete o que a Nação espera das suas Forças 

Armadas. 
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 O Sistema de Proteção Social dos Militares foi concebido 

como forma de compensação das mitigação de seus direitos 

fundamentais. 

  

É dever do Estado em manter Forças preparadas para as 

demandas da sociedade, compensando a supressão de 

direitos e imposição de sacrifícios ao militar e à sua família. 

 

A situação dos militares deve ser bem conhecida pela 

sociedade, levando em conta a grande defasagem salarial. 
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 As Forças Armadas entendem que a reforma 

ocorrida em 2001, combinada com a nova 

composição de efetivos, já vem surtindo efeitos 

significativos, não havendo razões para uma nova 

mudança, e estabelecem como prioridade a 

manutenção dos direitos remanescentes da citada 

reforma, em especial a integralidade e a paridade. 
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 Em uma sociedade, muitas atividades, por 

mais sacrificantes e exigentes que sejam, precisam 

ser exercidas, de forma voluntária, por alguém. 

Aqueles que doam suas vidas em prol da 

coletividade e submetem as suas famílias às suas 

peculiaridades esperam, no mínimo, compensação 

dos direitos suprimidos e dos sacrifícios praticados. 

Por isso, quando não mais houver reconhecimento, 

pode ser que não haja mais voluntários. 
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